TjjSŕÛ

f
Ç ^C5

Gemeente

Oudewater

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater
18R.00822

Van

:

College van burgemeester en wethouders

Datum

:

18 december 2018

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

:

Wethouder W.J.P. Kok

: Publieke gezondheidszorg

Contactpersoon

: E. van den Born

Tel.nr.

: 8245

E-mailadres

: born.e@woerden.nl

Onderwerp:
Alcohol en drugspreventie

Kennisnemen van:

Het doel van de inzet van alcohol en drugspreventie in 2019  2022

Inleiding:

Alcohol en drugsproblematiek raakt alle lagen van onze samenleving. De afgelopen jaren zijn er
campagnes gevoerd om de alcohol en drugsproblematiek onder de aandacht te brengen. Het college zet
de komende periode preventie en bewustwording centraal bij de bestrijding van problematisch alcohol
en drugsgebruik. Met deze brief inf ormeren w i j u over het doel van deze inzet.

Kernboodschap:
De af gelopen jaren is uit onderzoeken gebleken dat er in Oudewater meer alcohol en drugs wordt gebruikt
dan gemiddeld in vergelijkbare steden. Het wordt in Oudewater gewoon gevonden om te drinken en het is
niet gebruikelijk om elkaar aan te spreken. Daar wil het college verandering in brengen. Daarom zetten we
de komende vier jaar in op het bereiken van dit doel:
In Oudewater wordt verantwoord alcohol en drugs

gebruikt

Preventie en bewustwording bij alle inwoners staan centraal bij de bestrijding van alcohol en
drugsproblematiek. Meer openheid om het gesprek aan te gaan en een andere norm moeten leiden tot een

lage gebruik van alcohol en drugs. Er wordt ingezet op vijf subdoelen om die beweging op gang te brengen:
1.
2.
3.
4.
5.

Openheid over alcoholgebruik.
Signalerende sleutelpartijen
Bekendheid bij inwoners met het hulpaanbod bij alcohol- en drugsproblematiek
Stevige handhaving
Openlijk gebruik van en dealen in harddrugs is volstrekt onacceptabel

Wij realiseren ons dat we op lokaal niveau een relatief geringe invloed hebben op het alcohol- en
drugsgebruik van onze inwoners. Desalniettemin streven we ernaar dat het gebruik van alcohol en drugs op
een verantwoord niveau komt, tot in elk geval het niveau van regio Utrecht.
Uitgebreidere toelichting op de doelen vindt u in de bijgevoegde memo.

Financiën
Er is in de begroting jaarlijks C3.846 opgenomen voor verslavingsbeleid.

Vervolg:

Op basis van deze doelstellingen worden in 2019 concrete acties uitgevoerd.

Bijlagen:
Memo doelstellingen alcohol en drugspreventie 2019 - 2022
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Alcohol en drugspreventie
Het doel van de inzet in 2019-2022
Alcohol- en drugsproblematiek raakt alle lagen van de samenleving. Het gaat om jongeren
onder de 18 jaar die met drinken op feestjes, om schade en overlast door overmatig gebruik.
Alcohol- en drugsgebruik heeft een grotere impact dan veel gebruikers beseffen. Dit geldt
zowel voor hun persoonlijke leven en hun gezondheid, als hun omgeving. Maar het gaat ook
om de criminele en gewelddadige wereld achter drugs en de inwoners en hun omgeving die
daarin meegezogen worden. Daarom is het belangrijk om het gebruik van alcohol en drugs
te beperken tot een verantwoord niveau, waarbij de schadelijk gevolgen zoveel als mogelijk
verminderd worden. Deze notitie geeft aan met welk doel het college van Oudewater de
komende vier jaar wil inzetten op alcohol- en drugspreventie en dient als basis voor gerichte
inzet in 2019-2022.
De afgelopen jaren is uit onderzoeken gebleken dat er in Oudewater meer alcohol en drugs
wordt gebruikt dan gemiddeld in vergelijkbare steden. Rioolwateronderzoek liet een hoog
drugsgebruik zien1 en uit GGD onderzoek bleek het drugsgebruik onder jongvolwassenen
hoger dan dat van de rest van de regio2. Het alcoholgebruik van volwassenen is het hoogst
van regio Utrecht-West, vergelijkbaar met de stad Utrecht, Bunschoten-Spakenburg en
Eemnes. Organisaties en inwoners geven in gesprek regelmatig aan dat het alcoholgebruik
hoog is. Het wordt in Oudewater gewoon gevonden om veel te drinken en het is niet
gebruikelijk om elkaar aan te spreken. Regelmatig leidt dat tot gevaarlijke situaties voor
gebruikers en omstanders.
Doelstelling
Om dat te veranderen zetten we de komende vier jaar in op het bereiken van dit doel:
In Oudewater wordt verantwoord alcohol en drugs gebruikt
Preventie en bewustwording bij alle inwoners staan centraal bij de bestrijding van alcohol- en
drugsproblematiek. Er moet meer openheid ontstaan om hierover te kunnen spreken, zodat
inwoners het gesprek erover met elkaar en hun kinderen aangaan. Er moet een andere norm
ontstaan, waarbij het meer vanzelfsprekend is om het gezellig te hebben zonder alcohol.
Door gerichte inzet moet bewustwording ontstaan over de gevaren van problematisch
alcohol- en drugsgebruik, zodat de schadelijke gevolgen ervan minder worden. Het gebruik
van alcohol en drugs moet naar een verantwoord niveau.
Het aanzwengelen van zo’n beweging tot een kentering in de publieke opinie vereist inzet en
geduld. Daarom zetten we in op vier subdoelen om die beweging op gang te brengen:
Subdoel 1: Openheid over alcoholgebruik.
Alcoholgebruik is in Oudewater algemeen geaccepteerd en lijkt bij feestelijkheden
vanzelfsprekend te zijn. Maar het is geen algemeen bespreekbaar onderwerp, wat
vermindering van het gebruik in de weg staat. Daarom wordt ingezet op bewustwording en
gesprek over alcoholgebruik. Dat geldt zowel voor jongeren, met een inzet op bewustwording
van het belang van niet drinken onder de 18 jaar, als voor volwassenen en ouderen, met een
1
2
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inzet op bewustwording van het belang van matig drinken. Omdat een kleiner deel van de
bevolking gebruik maakt van drugs ligt de focus op alcohol, met de bedoeling dat drugs
uiteindelijk in het kielzog wordt meegenomen.
 Het college zet haar voorbeeldfunctie in. Waar mogelijk draagt ze in woord en daad
uit dat het belangrijk is met mate te drinken als je volwassen bent, daarvoor nog niet.
 Er worden campagnes gehouden om de bewustwording te bevorderen.
 Er wordt bewustwording gecreëerd bij evenementen, door te onderzoeken in
hoeverre preventie of toegangseisen mogelijk zijn.
Subdoel 2: Signalerende sleutelpartijen.
Informatie is cruciaal voor gerichte inzet en om erger te voorkomen. Partijen als
jongerenwerk, boa’s, huisartsen en EHBO zijn extra scherp op zorgwekkende situaties met
alcohol en drugs en geven deze signalen door aan de juiste partijen. Er is niet alleen
aandacht voor gebruik onder jongeren, maar ook voor pd gebruik door ouderen gezien de
vergrijzing en het relatief hoge aantal overmatige drinkers onder ouderen.
Subdoel 3: Bekendheid bij inwoners met het hulpaanbod bij alcohol- en drugsproblematiek.
Iemand die hulp wil bij het verminderen of stoppen van alcohol- en/of drugsgebruik kan
terecht bij de huisarts en bij Jellinek. Om dit aanbod meer toegankelijk en laagdrempelig te
maken is belangrijk dat het goed bekend is. Daarom wordt ingezet op grotere bekendheid
van het hulpaanbod. Tevens hangt het nauw samen met signaleren (zie subdoel 2).
Subdoel 4: Stevige handhaving op alcoholschenken
Inzet op alcohol is pas effectief als er heldere regels zijn en wordt toegezien op naleving
hiervan3. Een gedegen samenwerking tussen de verschillende afdelingen van de gemeente
en met samenwerkingspartners is onontbeerlijk. Met het optreden wordt continu dezelfde
boodschap uitgedragen: van het handhaven op vergunningsvoorwaarden in de horeca tot
het toezien op evenementen.
Subdoel 5: Openlijk gebruik van en dealen in harddrugs is volstrekt onacceptabel
Gebruik van harddrugs is niet verantwoord en zou niet geaccepteerd moeten worden in
Oudewater. Deze boodschap zal de gemeente actief uitdragen om een maatschappelijk
debat op gang te brengen. De gemeente trekt samen met de politie op om het drugsdealers
zo lastig mogelijk te maken harddrugs in Oudewater te verkopen. Hiervoor hebben ze
meerdere bestuursrechtelijke middelen tot hun beschikking.
Resultaten
Wij realiseren ons dat we op lokaal niveau een relatief geringe invloed hebben op het
alcohol- en drugsgebruik van onze inwoners. De houding ten aanzien van alcohol en drugs
zal mede beïnvloed worden door landelijke voorlichtingscampagnes, wet en regelgeving.
Desalniettemin streven we ernaar dat het gebruik van alcohol en drugs op een verantwoord
niveau komt. Het gebruik wordt elke vier jaar onderzocht door de GGDrU. In 2016 bleek dat
Oudewater een hoger gebruik heeft dan het gemiddelde in de regio. Het resultaat van de
inzet van de komende vier jaar moet in 2024 zichtbaar zijn in de GGD-monitor. We streven
naar een verlaging van het alcohol- en drugsgebruik tot in elk geval het niveau van regio
Utrecht. Helaas zijn er momenteel geen cijfers over gebruik onder jongeren.
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Huidige resultaat

Streefresultaat

(cijfers Oudewater 2016)

(cijfers Regio Utrecht 2016)

Alcoholgebruik
Zware drinker (19-65 jr)
Zware drinker (65+)
Overmatige drinker (19-65 jr)
Overmatige drinker (65+)
Alcoholafhankelijk (19-65 jr)
Alcoholafhankelijk (65+)

14%
7%
22%
27%
11%
9%

10%
6%
19%
25%
9%
7%

Drugsgebruik
Ooit cannabis gebruikt
Afgelopen 4 weken cannabis gebruikt
Ooit harddrugs gebruikt
Afgelopen 4 weken harddrugs gebruikt
Ooit lachgas gebruikt
Afgelopen 4 weken lachgas gebruikt

24%
2%
11%
3%
10%
0%

24%
2%
9%
1%
5%
0%

Financiële en personele capaciteit
In de begroting is jaarlijks €3.846 opgenomen voor verslavingsbeleid. Hiervan wordt jaarlijks
Nuchter Verstand, het samenwerkingsproject met de regio en GGD, betaald. De rest van het
budget kan incidenteel ingezet worden, bijvoorbeeld voor communicatie, training, extra
capaciteit, etcetera. Er is jaarlijks 4 uur beschikbaar vanuit Sociaal Beleid voor de preventie
Alcohol en Drugs, voor zowel Woerden als Oudewater. Dat betekent dat de beschikbare
capaciteit erg beperkt is.

